Beheer uw DVD verzameling op de PC
•
•
•
•

Deel uw collectie systematisch in
Voer films snel en geautomatiseerd in
Markeer uitgeleende DVD’s
Druk verzekeringslijsten af

U weet eindelijk precies welke films u heeft!
Meer dan 80.000 gebruikers wereldwijd maken inmiddels
gebruik van de Collectorz.com software. Het beheren van uw
film verzameling was dan ook nog nooit zo eenvoudig.
Typ de titel of streepjescode om films aan uw database toe
te voegen. Alle film en DVD informatie wordt automatisch
toegevoegd. Informatie als titel, regisseur, acteurs,
speelduur en een afbeelding van de omslag van de DVD
wordt gedownload van diverse internetbronnen, waaronder
de eigen Collectorz.com film database.

Verkoopprijs: € 39,95
(inclusief BTW)

Blader door uw films op elke mogelijke wijze, sorteer uw
collectie op ieder willekeurig veld of zoek naar alle films van
uw favoriete acteur. Bekijk uw DVD’s op een unieke wijze via
de Afbeeldingen Galerij. Druk gesorteerde lijsten af en
gebruik deze voor uw verzekering.
Uiteraard kunt u zelf gegevens wijzigen en toevoegen,
waaronder ook persoonlijke gegevens als aankoopdatum,
waardering en eigenaar.
Markeer uitgeleende DVD’s en raak nooit meer films kwijt.
Exporteer uw database naar tekst, een website of het
notities veld van uw iPod. Neem uw lijst mee naar de winkel
of beurs en voorkom zo dubbele aankopen.

Afbeeldingen Galerij

Hoofdscherm

Voor verzamelingen van 100 tot meer dan 10.000 films
Voor beginnende en ervaren computer gebruikers
Zelf gegevens wijzigen, toevoegen en sorteren
Meer dan 50 kenmerken per film
Nederlandstalige software (meerdere talen beschikbaar,
waaronder Engels, Duits en Frans)
• Gratis ondersteuning per email
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•
•
•
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Product informatie
• PC CD-rom, gesealde retailbox
• Nederlandstalige software
• ISBN: 9078551011
• EAN code: 9789078551010
• Artikelnummer: COLCOM02
Afmetingen (in mm): 208 x 262 x 50
Gewicht: circa 400 gram
Minimale systeemvereisten
• PC met Windows 98, ME, 2000,
XP of Vista
• Pentium processor 500 MHz
of sneller
• 64 MB RAM, 50 MB schijfruimte
• monitor met 800 x 600 resolutie
• CD-ROM speler
• Internet verbinding
Distributeurs
Bitz & Pixelz BV en Osirius
Collectorz.com
Movie Collector is onderdeel van een
7-delige serie. Music Collector en Book
Collector zijn ook beschikbaar in een
retailverpakking.
Releasedatum
1 maart 2007
Collectorz.com  2000-2007

